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estar dos a
animais é tema
t
comu
umente de batido nos
s dias
O bem-e
atuais pois a sociedade
s
tem se mo
ostrado ca
ada vez ma
ais preocup
pada com eles,
confo
orme demonstram as
a leis atu
uais para evitar crue
eldade con
ntra anima
ais, o
cresc
cimento de organizaçõ
ões human itárias, den
ntre outros..
Sabemos
s que a utillização de animais em
m laboratórrios de pesquisa
é be
em antiga, e que tra
az à tona o conflito entre a vid
da do anim
mal e o av
vanço
cienttífico trazid
do pela uttilização de
eles. Diantte dessas questões, é comum
m nos
perguntarmos as estratég
gias buscad
das para conciliar ess
ses dois fa
atores, de modo
m
que a sociedade seja beneficiada pelo avan
nço das pe
esquisas q
que inovam
m em
trata
amentos e tecnologias
t
s, e que os animais sejam eticam
mente tratad
dos.
Desse modo, como forma de minimizar os conflito
os existente
es na
utiliz
zação de animais
a
em
m pesquisa
as científicas, a orientação ma
ais amplam
mente
aceitta sobre a limitação de danos aos anima
ais é dada pelos prin
ncípios dos
s 3Rs
propostos por William Russell e Rex Burc
ch no fina
al da déccada de 1950:
1
Repla
acement, reduction
r
e refinemen
nt (Em trad
dução literal, Substituiição, Reduç
ção e
Refin
namento). O princípio
o é basead
do na prem
missa de que os anim
mais devem
m ser
utiliz
zados some
ente se os melhores esforços de
d um cien
ntista para encontrar uma
alterrnativa falh
harem, e que, na imp
possibilidad
de de outra
a alternativ
va, somente os
méto
odos mais humanos devem
d
ser usados no
o menor nú
úmero de a
animais pos
ssível
(1). Hoje, esses princípios
s estão inco
orporados - mesmo que de form
ma indireta - em
gulamentos
s e códigos que regem
m o uso de animais em
m laboratórrio no
muittas leis, reg
noss
so país (2
2,3). Esses
s princípio s orientad
dores levarram os p esquisadorres a
subs
stituírem os
o experimentos em animais sempre qu
ue possíve
el, reduzire
em o
número de an
nimais usad
dos por esstudo ao mínimo co
ompatível ccom o objjetivo
cienttífico e reffinarem os
s procedim entos ou protocolos para miniimizar qua
alquer
sofrimento que os animais
s possam e
experimenta
ar (4).
Embora a o princíp
pio dos 3Rs
s tenha alcançado alg
gum sucess
so na
melh
horia do be
em-estar an
nimal, ele ttambém tem sido critticado por ssuas limitações,
send
do a princip
pal delas, a Redução
o, que por vezes é questionada
a já que muitos
m
traba
alhos científicos deixa
am de ser cconsiderados “válidos
s” devido ao
o baixo número
de a
animais utiilizados, de
e modo qu
ue seus dados não possam se
er considerados
replic
cáveis, ou
u estatistic
camente ssignificativo
os. Porém, até messmo para esta
limita
ação, existem estraté
égias capaze
es de soluc
cioná-la.
A forma como a pe
esquisa com
m animais é relatada em publica
ações
cienttíficas tamb
bém é uma
a preocupa
ação de soc
ciedades co
omo o Cen
ntro Nacional de
Subs
stituição, Refinament
R
to e Redu
ução de Animais
A
em
m Pesquisa
a (NC3Rs)), da
Ingla
aterra. Ten
ndo em vista que m
muitos estu
udos deixa
am de info
ormar questões
bjetivo, número
impo
ortantes pa
ara dar validade e rep
plicação aos
s resultado
os, como ob

1

www
w.dol.innf.br
de animais utiliizados, méttodos estattísticos, enttre outros. Por sua ve
ez, esses re
elatos
inade
equados do
os estudos limitam o valor da publicação
p
para
p
aplica ção na clín
nica e
geram desperdício de recu
ursos, inclu
uindo vidas animais (5
5).
Uma ferrramenta d esenvolvida
a para me
elhorar a e
estruturaçã
ão de
traba
alhos com experimenttação anim
mal foi o Animals in Re
esearch: Re
eporting In Vivo
Expe
eriments (A
ARRIVE) pu
ublicado na
a PLoS Biology em julho de 201
10, que con
nsiste
em uma lista de verifica
ação com 20 itens sobre o desenho ex
xperimentall que
perm
meiam todo
o o texto, desde
d
o títu
ulo até a conclusão,
c
com todas as informa
ações
nece
essárias pa
ara um rellato adequ
uado (5,6). O uso do
d ARRIVE contribui para
otimizar os resultados, publicações
p
s e discussões dos trabalhos, assim com
mo a
produção de re
evisões sistemáticas p
para se alca
ançar conclusões preccisas de esttudos
pré-c
clínicos. De
essa forma, pode-se ccontribuir até
a mesmo para aum entar a tax
xa de
sucesso na tran
nsição de re
esultados e
encontrados
s na fase pré-clínica p
para a clínic
ca.
Além do ARRIVE, e
existem outtros guias e diretrizess com o mesmo
objettivo, como
o a Lista de
d Verifica
ação de Pu
ublicação Padrão
P
Ou ro (GSPC) e a
Decla
aração CON
NSORT para ensaios cclínicos con
ntrolados ra
andomizado
os, que tam
mbém
pode
em ser ap
plicados pa
ara a melh
horia das publicaçõe
es, mas ta
ambém pa
ara o
plane
ejamento e execução de estudoss (5,7).
Contudo, a avaliaçção do imp
pacto da im
mplementa ção do AR
RRIVE
dois anos após a sua pub
blicação dem
monstrou que
q
houve pouco impa
acto, sendo
o que
pouc
cos estudos
s aplicaram
m todos os 20 itens e alguns aspectos co
omo o relatto de
masc
caramento e random
mização m
mantiveram taxas semelhantes aos trabalhos
prévios ao ARR
RIVE. Isso demonstra
a que, me
esmo a inic
ciativa sen do apoiada
a por
algun
ns periódic
cos, na prá
ática, muittos pesquis
sadores ain
nda não ap
plicou nas suas
publiicações.
Dessa forma,
a
apesar
da
as
iniciativas
volta
adas
para
o
dese
envolvimentto de nova
as ferramen
ntas para melhorar
m
o relato doss experime
entos,
ainda
a faltam métodos
m
e esforços pa
ara garanttir a aplicaç
ção dessass ferramentas e
direttrizes citad
das, e assiim, produzzir os resu
ultados esp
perados. U
Um exempllo de
inicia
ativa para melhoria de pesquissas e publicações é a Iniciativ
va Brasileirra de
Reprrodutibilidad
de, que tem
m como objjetivo o aprimoramento da ciênccia brasileirra por
meio
o da reprodução de 50
0 a 100 exp
perimentos de artigos brasileiross em 3 a 5 áreas
á
diferrentes de pesquisa em
e
diverso
os laborató
órios do pa
aís. Esse ttipo de prrojeto
perm
mite o desenvolvimentto de uma ciência mais confiável para nossso país e de
evem
ser incentivados e mais de
esenvolvido
os (8).
Embora a impleme
entação do
o princípio dos 3Rs, ARRIVE, GSPC,
G
CONSORT, den
ntre outros,, encontre barreiras que impedem sua pe
erfeita aplic
cação
em ttodas as situações, o caminho se mostra
a aberto pa
ara o dese
envolvimentto de
nova
as abordag
gens com o objetiv
vo de me
elhorar o bem-esta
ar animal e a
repro
odutibilidad
de de dados
s científicoss.
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